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ায়খ আর আল্লাভা ুরাইভান বফন নাবয আর উরয়ান (পাক্কাল্লাহু আযা) 

বনশ্চয়ই তাীদ আর উরুবয়যাহ ই চ্ছে সই উচ্ছেয, মাচ্ছে াভচ্ছন সযচ্ছখ 

নফী-যাূরগণচ্ছে দুবনয়াচ্ছত াঠাচ্ছনা চ্ছয়চ্ছে, আভানী বেতাফ নাবমর েযা 

চ্ছয়চ্ছে এফং বিাচ্ছদয িনয তযফাযী উন্মুক্ত চ্ছয়চ্ছে। 

এফং মায িনয ভানলু দুবি দচ্ছর বফবক্ত চ্ছয় সগচ্ছে, এেদর চ্ছয়চ্ছে ন্তুষ্ট, 

অযদর চ্ছয়চ্ছে অন্তুষ্ট। 

আল্লাহ  ুফানাহু য়া তাআরা এই উচ্ছেয ফযতীত এেিন নফী ফা যাূরচ্ছে 

াঠানবন সম বতবন ুস্পষ্টরূচ্ছ তাীচ্ছদয ফাণী ভানুলচ্ছে িাবনচ্ছয় সদচ্ছফন, মা 

র- এেভাত্র আল্লাহ যই ইফাদাত েযা এফং তায াচ্ছথ োউচ্ছে যীে না েযা। 

ফববক্তভান আল্লাহ  তাআরা ইযাদ েচ্ছযন, 

“আয আবভ অফযই প্রচ্ছতযে িাবতচ্ছত এেিন যাূরচ্ছে াবঠচ্ছয়বে (এিা ফরায 

িনয সম), আল্লাহ য ইফাদাত েয এফং তাগুতচ্ছে ফিবন েয”। (ূযা আন-নার 

১৬:৩৬) 

ইফাদাত ফরচ্ছত সফাঝায় ের প্রোয-অপ্রোয েথা  োিচ্ছে মা আল্লাহ  

তাআরা বারফাচ্ছন এফং মাচ্ছত বতবন ন্তুষ্ট ন। 

তাাঁয েথা ‘তাগুত সে ফিবন েয’ এয অথব চ্ছে তাগুত সথচ্ছে দূচ্ছয থাো, তযাগ 

েযা এফং অস্বীোয েযা। 

তাগুত ব্দবি এচ্ছচ্ছে তুগইয়ান (ীভারঙ্ঘন) সথচ্ছে, এয ফহুফচন চ্ছে 

তায়াগীত। 

‘বভথযা উাযচ্ছে (তাগুত) অস্বীোয েযা’- অথব ম্পচ্ছেব াইখুর ইরাভ 

ভুাম্মাদ বফন আব্দুর য়াাফ যাব. ফচ্ছরচ্ছেন, 

“গাইরুল্লাহ য উানা য়াচ্ছে স্বীোয েচ্ছয তাচ্ছে ঘণৃা েযা, তা বযতযাগ েযা 

এফং এয াচ্ছথ ম্পবেবত ফযাবক্তফগবচ্ছে অবফশ্বা েযা 

এফং তাচ্ছদযচ্ছে ত্রু বচ্ছচ্ছফ গ্রণ েযা”। 

এই োযচ্ছণ এেিন এেিন ফযবক্তয ইরাভ ততক্ষণ মবন্ত বযূণব চ্ছফ না 

মতক্ষণ না স তাগুত সে অবস্বোয েচ্ছয। 

নফী াল্লাল্লাহু আরাইব য়া াল্লাভ ফচ্ছরচ্ছেন, 
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“সম ফযবক্ত ফচ্ছর ‘রা ইরাা ইল্লাল্লা’ এফং আল্লা ফযতীত মা বেেুয ইফাদাত 

েযা য় তাচ্ছত অবফশ্বা েচ্ছয, তায যক্ত  ম্পদ াযাভ এফং যুষ্কৃত চ্ছফ 

আল্লাহ য ক্ষ চ্ছত।“ 

াদীবি ম্পচ্ছেব াইখুর ইরাভ ভুাম্মাদ ইফন আব্দুর য়াাফ তাাঁয বেতাফুত 

তাীদ গ্রচ্ছে উচ্ছল্লখ েচ্ছযচ্ছেন সম, 

এবিই ফচ্ছচচ্ছয় বারবাচ্ছফ ‘রা ইরাা ইল্লাল্লা’ এয অথব প্রো েচ্ছয। আয তাই 

এেথা ফরা য় বন সম, শুধু রা ইরাা ইল্লাল্লাহ য ভথবন েযাই এেিন ফযবক্তয 

যক্ত  ম্পদচ্ছে াযাভ েচ্ছয সদয় না, এভনবে স মবদ এয অথব িাচ্ছন এফং 

এচ্ছে বফিয়ী েচ্ছয, 

এভনবে স মবদ এিা (রা ইরাা ইল্লাল্লা) সভচ্ছন সনয় এফং ফচ্ছর “আল্লায 

সোন যীে সনই” তখন তায যক্ত  ম্পদ াযাভ চ্ছয় মায় না মতক্ষণ না 

স এয াচ্ছথ াচ্ছথ তাগুতচ্ছে অস্বীোয েযচ্ছফ। 

তাই সম ফযবক্ত তাগুতচ্ছে অস্বীোয েচ্ছয না মবদ তাচ্ছে চ্ছে েযা য় ফা আিে 

েযা য় তচ্ছফ তায যক্ত  ম্পদ াযাভ চ্ছফ না। তাই এিা বে অাধাযণ  

গুরুত্বূণব বফলয় এবি। 

এফং এভন এেিা বফফৃবত আয দরীর মা ের ভতাথবযচ্ছেযয অফান ঘিায়। 

এই বফলয়বিয গুরুত্ব অনুধাফন েচ্ছয এফং মাযা থভ্রষ্ট তাচ্ছদয িনয নফী-

যাূরগচ্ছণয বনচ্ছদববত তাীদ আর উরুবয়যাহ  ফিায় যাখচ্ছত এই বেতাফবিচ্ছে 

(বেতাফুত তাীদ) বক্ষাদাচ্ছনয িনয ফাোই েযা চ্ছয়চ্ছে। 

োযণ মখন তাীদ আর উরুবয়যা ম্পচ্ছেব উদাীন থাো য় এফং এয াচ্ছথ 

ম্পবেবত বফলয়গুচ্ছরা ংচ্ছক্ষবত েযা য়, তখন ের প্রোয বযচ্ছেয বফস্তায 

ঘচ্ছি, বফদ’আত  াাচায ফৃবি ায়। 

এগুচ্ছরা ফই তাীদ সথচ্ছে থভ্রষ্টতা, এ ম্পচ্ছেব না িানা এফং এয ক্ব এফং 

ম্পূযে বফলয়ভূ ম্পচ্ছেব উদাীনতায পর। 

এখাচ্ছন আশ্চমবাবিত য়ায বেেু সনই সম, যাূরুল্লাহ  াল্লাল্লাহু আরাইব য়া 

াল্লাভ এই বফলয়বি ম্পচ্ছেব শুধ ুতায নফুয়যাচ্ছতয শুরুয বদচ্ছেই উচ্ছদ প্রদান 
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েচ্ছযনবন ফযং তায িীফচ্ছনয সল মবাচ্ছয় এই বফলচ্ছয় তেব েচ্ছযচ্ছেন এফং এয 

গুরুত্ব ম্পচ্ছেব িাবনচ্ছয়চ্ছেন। 

এেিন ফযবক্ত মখন ইরচ্ছভয এে স্তয সথচ্ছে অনয স্তচ্ছয স াঁোয়, তখন তায িনয 

তাীদ আর উরুবয়যাহ  গুরুত্বূণব। 

এফং তায িনয এিা বচন্তা েযা উবচত চ্ছফ না সম, এেিন ফযবক্তয শুধুভাত্র 

ভূবতবূিা ফা েফযূিা না েযাই তাীচ্ছদ মথামথ বফশ্বা স্থান েযায িনয 

মচ্ছথষ্ট। 

সমভন বচন্তা েচ্ছয ৃবথফীয সই বনচ্ছফবাধ সরাচ্ছেযা মাযা ফচ্ছর, মতক্ষণ না 

আভাচ্ছদয সদচ্ছ েফযূিা চ্ছে ততক্ষণ আভযা বঠে আবে। 

েুপয বফত তাগুত ফা তাগুতচ্ছে অস্বীোয শুধু েফয ূিা তযাগ েযায ভচ্ছধয 

ীভাফি নয়। 

েফযূিা তযাগ েযায াচ্ছথ াচ্ছথ আচ্ছযা অচ্ছনে োি তযাগ েযচ্ছত চ্ছফ, মায 

বেেু ফড় েুপয আয বেেু সোি েুপয। 

সমভন- 

আল্লাহ য প্রায ম্মান-ভমবাদা, অবধোয অনযচ্ছদয সদয়া, আচ্ছরভ-দযচ্ছফচ্ছদয 

আনুগতয েযা সইফ োচ্ছি, মা েযচ্ছত আল্লাহ  তাআরা বনচ্ছলধ েচ্ছযচ্ছেন, 

আল্লাহ  মা ারার েচ্ছযচ্ছেন আয মা াযাভ েচ্ছযচ্ছেন তা বযফতবন েচ্ছয সপরা, 

আল্লাহ য বফধান অনুমায়ী ান না েচ্ছয, 

গাইরুল্লাহ য সদয়া বফধান দ্বাযা ান, 

আল্লাহ  সম বুবভ ভুবরভচ্ছদয দান েচ্ছযচ্ছেন তা ইহুদী নাাযাচ্ছদয াচ্ছত তুচ্ছর 

সদয়া, 

াভথবয থাো চ্ছে ভুবরভচ্ছদয বফিচ্ছয়য আা তযাগ েযা, তায উয ভুবরভ 

ন্তানচ্ছদয ইহুদী-খৃস্টান  ভুবযেচ্ছদয াচ্ছত তুচ্ছর সদয়া 

-মায পচ্ছর তাযা তাচ্ছদযচ্ছে ঐের ধচ্ছভবয প্রবত আেৃষ্ট েচ্ছয আয তাচ্ছদযচ্ছে 

ইহুদী  খৃস্টাচ্ছন বযণত েচ্ছয। 


